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Transformatie van een voormalig bedrijventerrein 
naar een levendig woon-werkgebied

Projectinformatie

Opdrachtgever AM (Cruquiuswerf); Amvest (Kavel 

2.3)

Programma 48.750 m2 voor 415 woningen, 

diverse werk- en bedrijfsruimtes en ondergronds 

parkeren

Tijd 2015 - heden

Rol KCAP Stedenbouwkundige, architect en 

landschapsarchitect
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Door nieuwe ambities en opgaven krijgt 

gebiedsontwikkeling andere accenten 

Bijzonder bij deze ontwikkeling is de procesorganisatie. 

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM heeft het terrein van 

United Technologies Corporation (UTC) aan de Cruquiusweg 

in Amsterdam weten te verwerven op basis van bieding. 

Voor de verworven locatie van 1,3 hectare heeft AM in 

samenwerking met KCAP Architects&Planners en a.s.r. 

vastgoed vermogensbeheer een planvisie gemaakt. Op basis 

van businessmodel ‘I AM YOU’ - ontwikkeling op basis van 

conceptuele kracht, innovatie en co-creatie - zal dit plan de 

komende periode in samenwerking met de omwonenden, de 

gemeente Amsterdam en andere belanghebbenden verder 

worden uitgewerkt. 

Op basis van de stedenbouwkundige spelregels die de 

gemeente Amsterdam voor deze unieke plek heeft opgesteld, 

is een bijzonder stedenbouwkundig ensemble bedacht. 

De strategische ligging en het bijzondere planproces 

waren aanleiding om de ontwikkeling van AM en het naast 

gelegen ontwikkelplot van Amvest met elkaar te verenigen. 

Beide plandelen worden afzonderlijk ontwikkeld, maar de 

overeenkomstige stedenbouwkundige compositie en het 

overkoepelende landschapsinrichtingsplan, resulteren in een 

samenhangend geheel.  

Conceptuele kracht, innovatie en co-creatie

Economische transities en veranderde milieuregelgeving zorgen 

ervoor dat binnenstedelijke havenactiviteiten zich steeds verder 

naar de randen van de stad verplaatsen. Als gevolg daarvan 

raakt de ruimtelijke en programmatische samenstelling van 

industriële gebieden, zoals de Cruquiuswerf, steeds verder 

gefragmenteerd. Het beschikbaar komen van binnenstedelijke 

haventerreinen is een belangrijke troef bij het oplossen van 

de omvangrijke vraag naar woonruimte in grote steden zoals 

Amsterdam. 

Ontwikkeling van deze terreinen voegt bovendien kwaliteit toe 

aan de stad. De van oudsher aanwezige ondernemersmentaliteit 

in het havengebied vormt een sterke basis voor duurzame 

transformatie naar een levendig woon-werk gebied. Het 

beleefbaar maken van geschiedenis, het industriële karakter en 

de relatie met het water, zijn kansrijke aanknopingspunten voor 

een complementair woon-werkmilieu. Het openstellen van zulke 

gebieden, de aanleg van attractieve routes en de vormgeving 

van openbare ruimtes met een hoge verblijfskwaliteit, verrijken 

bovendien het recreatieve netwerk in de stad. Cruquius-eiland 

krijgt daarmee een stoer waterfront met openbare kades en 

sfeervolle terrassen aan het water.

De transformatie van voormalige industriegebieden neemt een 

sleutelpositie in bij het creëren van nieuwe aantrekkelijke stadswijken 

binnen bestaande stedelijke context.
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Inzet van het stedenbouwkundig plan is 

een duurzame ontwikkeling van groene 

ruimten, flexibele gebouwstructuren 

en bijzondere aandacht voor de historie 

van de plek, sociale cohesie, gezondheid, 

leefbaarheid en welzijn.

Cruquiuseiland in de Oostelijke haven van Amsterdam is aan 

het veranderen van een industriegebied met fabrieken en veel 

arbeid en bedrijvigheid naar een gezond en levendig nieuw 

stedelijk gebied binnen de Amsterdamse ring. KCAP ontwierp 

het zuidoostelijke deel in de elleboog van het schiereiland 

onderlangs het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze strategische locatie 

ondergaat een complete gedaantewisseling. Als meest zuidelijke 

schiereiland van het oostelijk havengebied heeft het de potentie 

om van een verouderde industriële locatie te transformeren 

naar een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en 

verblijven. 

Wonen en werken in een stoere 

stadswijk met uitzicht op de 

kade en het water

De lineaire opzet en de waaiervormige structuur heeft iedere woning 

uitzicht op het water. De ruimte ruimte tussen de gebouwen doet dienst 

als sociale ontmoetingsplaats en wordt een weelderige openbare ruimte 

georiënteerd op het water.

Waaiervormige lay-out op de bouwplaats (c) Geurt van Boekel/BAM

Situatie voor de herontwikkeling van de Cruquiuswerf (c) Gemeente Amsterdam
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De zuidoostelijke bocht van Cruquiuseiland nodigt uit tot een 

waaiervormige stedelijke inrichting van gebouwen die zich in 

zuidelijke richting naar het water van het Amsterdam-Rijnkanaal 

toe opent. Daarachter bevindt zich een groen landschappelijk 

decor van parken en waterpartijen. De gebouwen zijn 

onderverdeeld in meerdere grotere en kleinere volumes waarbij 

steeds gezocht is naar optimale daglicht voor alle woningen. 

Alle woningen zijn stapelingen van alzijdige blokken van 

natuursteen, aluminium, baksteen en cortenstaal, met uitzicht 

op het water. De fijnkorrelige en grillige structuur van de 
blokken zorgt voor een menselijke maat. Elk gebouw heeft zijn 

eigen karakteristieke samenstelling en identiteit, maar samen 

vormen ze een duidelijk herkenbaar ensemble dat bovendien 

de plannen van twee verschillende projectontwikkelaars op een 

natuurlijke manier met elkaar verbindt.

Bijzondere stedenbouwkundige 

opzet
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De ruimtelijke structuur wordt gekenmerkt door een 

raamwerk van openbare ruimten en een doorlopende kade 

langs het Amsterdam-Rijnkanaal.

De sneden tussen de lineaire bebouwingsstructuur maken het nautische karakter 
overal voelbaar. De vormgeving  van openbare en collectieve ruimtes verwijst naar 
de industriële geschiedenis. Genereuze groengebieden vullen het omvangrijke 
netwerk van verblijfsgebieden aan.

Bij deze duurzame herontwikkeling gaat speciale aandacht uit naar diversiteit, 
gemeenschapszin en welzijn.

Sociale duurzaamheid en een 

verbindende openbare ruimte

De ruimtelijke structuur in de elleboog van Cruquiuseiland wordt ook bepaald door 

de plattegrond van autovrije straten en paden die langs de zacht glooiende en 

weelderig beplante tuinen dwars door de wijk lopen en die extra ruimte krijgen omdat 

alle parkeerplaatsen ondergronds zijn aangelegd. Bomen kunnen hier in de volle 

grond uitgroeien tot forse exemplaren. Er worden langs de verkeersroute ook grote 

collectieve tuinen en buurtpleinen aangelegd die ruimte bieden voor ontmoetingen 

en activiteiten. De kloekheid van de pakhuisachtige architectuur van de gebouwen, 

de robuuste bestrating en de oude hijskraan die in de vroegere haven dienstdeed, 

zijn verwijzingen naar de industriële geschiedenis van het terrein. Het gebruik van 

natuurlijke en eerlijke materialen versterken dit. De groene ruimten, de flexibele 
gebouwstructuren en de open structuur maken een sociale duurzaamheid mogelijk. 

De differentiatie van woningtypen, werkplekken en voorzieningen in hun context 

zorgt voor een aangename leefomgeving die de interactie tussen mensen bevordert. 

Een ideaal klimaat voor een inclusieve wijk voor en door bewoners, gebruikers en 

bezoekers. 
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Lessons learned vertaald naar  een 
eigentijdse, duurzame en inclusieve 
stadswijk

Een duurzame wijk is immers meer dan 

alleen een wijk die volgens ecologische 

principes wordt gebouwd en beheerd. Deze 

duurzaamheid komt ook tot uitdrukking in 

de kwaliteit van leven. Het GWL-terrein heeft 

zich in meer dan tien jaar van haar bestaan 

bewezen als een wijk waar het prettig wonen 

is, waaraan de autovrije en kindvriendelijke 

buitenruimte veel heeft bijgedragen.

KCAP tekende eerder voor de transformatie van het voormalige 

waterzuiveringsstation van Amsterdam (GWL) tot de eerste 

duurzame en autovrije woonwijk van Nederland. Door zijn 

sterke samenhang en relatief hoge dichtheid is deze wijk 

één grootschalig stedelijk element in zijn omgeving, maar 

tegelijkertijd toegankelijk en open. Open steden bouwen is 

een van de basisprincipes van KCAP. De wijk krijgt elk jaar de 

hoogste waardering voor de tevredenheids- en geluksbeleving 

van de bewoners in de statistieken van de gemeente 

Amsterdam. Waar het GWL-terrein toen een voorbeeldproject 

was voor duurzaamheid en sociale cohesie, gaat Cruquius nu 

verder met actuele thema’s als wonen en werken, inclusiviteit, 

gezondheid en welzijn

De principes van 'Open City' 

In de stedenbouwkundige opzet, de uitwerking van de afzonderlijke gebouwen en de centrale rol voor het publieke domein hebben 

bijgedragen aan de ontwikkeling van een prettig verblijfsklimaat en een aangename, inclusieve woonwijk midden in Amsterdam.


